جنيف  7 ،ديسمبر 2021
دورة تدريبية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
من  3إلى  20مايو  ، 2022متصل
الزمالء األعزاء،
بالنيابة عن مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونغ ( )FESوالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
( )GANHRIومفوضية حقوق اإلنسان ( )OHCHRومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (، )UNITAR
يسعدنا دعوة موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( )NHRIفي جميع أنحاء العالم للتقدم بطلب للحصول
على الدورة التدريبية لعام  2022حول اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.
وتھدف الدورة التدريبية ،التي تستھدف موظفي المؤسسات الوطنية من الدرجة  Aأو  Bالمعتمدة في كل
المناطق ،إلی تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التواجد الفعال في آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
سيعمل التدريب على دعم المشاركين من حيث:
•توسيع معرفتھم عن دور آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
• تحديد فرص االنخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
• المشاركة في دورات آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
• تحديد السبل العملية لالنخراط الفعال مع آليات األمم المتحدة ،مثل كتابة ومتابعة التقارير.
• التواصل مع الزمالء من مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية و مع الدول.
•تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع األقران من المؤسسات الوطنية المشاركة في التدريب.
ستقام الدورة عبر اإلنترنت وباللغة اإلنجليزية  ،في الفترة من  3إلى  20مايو  ، 2022بمتوسط ساعتين ()2
يوميًا  ،بالتناوب بين األنشطة عبر اإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت .سيحصل المرشحون المختارون فقط
الذين أكملوا التدريب على شھادة مشاركة.
مرفق مذكرة توضيحية و برنامج أولي للتدريب  ،و نموذج الطلب و خطاب المشاركة.
الموعد النھائي لتقديم الطلبات هو  16يناير  .2022يجب على المشاركين تقديم الوثائق التالية:
 −استمارة التقديم باللغة اإلنجليزية

 −تم االنتهاء من بروتوكول االشتباك والتوقيع عليه
 −السيرة الذاتية( .بحد أقصى صفحتان) باللغة اإلنجليزية
 −خطاب توصية من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المرسلة
المرشحين مدعوون إلرسال طلباتھم إلى العنوان applications@ganhri.org
نظرا للعدد الكبير من الطلبات الواردة  ،لن يتم النظر
يجب إرفاق جميع المستندات بتنسيق  WORDأو ً .PDF
في الطلبات غير المكتملة .سيتم االتصال بالمرشحين المختارين بحلول منتصف فبراير .2022
في حالة طلب مزيد من المعلومات  ،يرجى عدم التردد في االتصال بنا.
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